
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XL    БРОЈ  2 

 

31.  јануар  2019. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

17. На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ број 15/2016), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 35.став 

1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени гласник 

града Ваљева» број 1/17-пречишћен текст), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

31. јануара 2019.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево»  

Ваљево за 2019.годину  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа «Топлана-

Ваљево» за 2019.годину, које је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

«Топлана-Ваљево» Ваљево Одлуком број: 

4828 од 03.12.2018 године. 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу «Топлана-Ваљево» Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-71/18-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

18. На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07, 

83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 

35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени 

гласник града Ваљева» број 1/17-пречишћен текст), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

31. јануара 2019.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм коришћења 

субвенција  

Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ из 

буџета града Ваљева за 2019.годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења 

субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана-

Ваљево“ из буџета града Ваљева за 2019.годину, који 

је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Топлана-Ваљево“ Одлуком број: 5365 од 

28.12.2019године.  

2.Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Топлана-Ваљево“. 

3.Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-78/18-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

19. На основу члана 100. Закона о заштити животне 

средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 

72/09 – др. закон, и 43/11-одлука УС, 14/16 и 76/18), 

члана 20. став 1. тачка 11) и члана 32. став 1. тачка 6) 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', бр. 129/07 и 83/14-др.закон, 101/16 – др.закон и 

47/18), члана 17. став 1. тачка 11) и члана 35. став 1. 

тачка 6) Статута града Ваљева ( ''Службени гласник 

града Ваљева'', бр. 1/17 - пречишћен текст), по 

прибављеној сагласности Министарства заштите 

животне средине број 401-00-1572/2018-02 од 

9.1.2019., Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној дана 31. јануара 2019. године, донела је  

 

Програм 

коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине града Ваљева у 2019. години 

 

I 
Основни циљ Програма је расподела 

средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Ваљева којим се финансирају планови, 

програми, пројекти и друге активности у области 

заштите и унапређења стања животне средине на 

територији града Ваљева, у периоду јануар-децембар 

2019. године. у складу са Законом о заштити животне 

средине ( '' Службени гласник РС'', бр. 135/04, 

36/09,72/09 – др. Закон, и 43/11-одлука УС, 14/16 и 

76/18) и Одлуком о буџету града Ваљева за 2019 

годину бр. 40-787/2018-06. годину (''Службени 

гласник града Ваљева'' бр.20/18 ).  
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II 
Средства из тачке I овог Програма биће коришћена за финансирање следећих пројеката и активности: 

 

Ред. 

бр. 

Намена 

Активност / пројекат 

Извршилац посла Планирани 

 износ (динара) 

1. 1

. 

Специјализоване услуге  - 

апропријација се односи на 

мерење загађености ваздуха и 

буке 

Стручне, акредитоване 

институције  

1.150.000,00 

2. 3

. 

Дотације невладиним 

организацијама – апропријација 

ће бити  коришћена за 

реализацију програма ЕКОД – а 

Градац  

ЕКОД ,, Градац” Ваљево  

 1 .000.000,00 

3. 4

. 

Управљање отпадним водама , 

пројектовање и изградња кишне и 

фекалне канализационе мреже 

Градска управа града 

Ваљева 

 

16. 400.000,00 

4. 5

. 

Специјализоване услуге – 

апропријација је намењења 

уклањању дивљих депонија  

ЈКП,, Видрак” Ваљево           1.000.000,00 

5. 6

. 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

,, ЕКО ТАМНАВА“ 

 3.700.000,00 

6. 7

. 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама – апропријација 

ће се  бити коришћена за 

опремање ЈКП,, Топлана“, у циљу 

смањења емисије штетних гасова    

Градска управа града 

Ваљева 

        45.000.000,00 

7. 9

. 

Специјализоване услуге – 

усклађивање пројета, програма и 

планова из области заштите 

животне средине 

Стручне институције  1.500.000,00 

Укупно планирана средства : 69.750.000,00 динара. 

 

III 

Обим средстава из тачке I овог програма 

износи 69.750.000,00 а у складу са Одлуком о буџету 

града Ваљева за 2019. годину бр. 40-787/2018-06 (,,Сл. 

гл. Града Ваљева“, бр. 20/18). 

 

IV 
Расподела средстава за реализацију пројеката 

наведених у тачки I овог програма вршиће се у складу 

са приливом и на основу приоритета које тромесечно 

утврђује Градоначелник града Ваљева, на предлог 

одељења надлежног за послове заштите животне 

средине. 

 

V 
Програм коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 

2019. годину објавити у “Службеном гласнику града 

Ваљева”.  

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 501-391/18 -07 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

20. На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07, 83/14 - др.закон 

и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``број 54/2009, 

73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 

и 95/2018), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 1/17 - 

пречишћен текст) и члана 23. Одлуке о буџету  града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018), Градоначелник града Ваљева 

дана 28.01.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева,  

програм 0701, програмска активност 0701-0002, 

функционална класификација 451, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``233.600.000`` мења се 

износом ``222.600.000``; 
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економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање износ ``159.500.000`` мења се износом 

``149.500.000``; 

економска класификација 424-Специјализоване услуге 

износ ``46.150.000`` мења се износом ``67.150.000``; 

програм 1102, програмска активност 1102-0001, 

функционална класификација 640, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``11.200.000`` мења се 

износом ``13.200.000``; 

програм 1301, програмска активност 1301-0003, 

функционална класификација 810, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``21.400.000`` мења се 

износом ``19.400.000``; 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-47/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

21.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 –испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 

95/2018) члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и 

члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018), Градоначелник града Ваљева дана 

15.01.2019. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у износу од ’’60.000’’ динара 

Градску управу. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0701, програмска активност 0701-0002, 

функционална класификација 451, уводи се економска 

класификација 426-Материјал у износу од ``60.000`` 

динара; 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-24/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

22.На основу члана 107. став 3. Пословника 

Скупштине града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 2/15), секретар Скупштине града 

Ваљева даје 

 

ИСПРАВКУ 

Одлуке о одређивању назива улица у насељеном 

месту Дивчибаре 

 

1.У Одлуци о одређивању назива улица у насељеном 

месту Дивчибаре („Службени гласник града Ваљева“ 

број 5/18) у члану 1. тачки 2. исправља се име у 

називу улице тако да уместо „Милентија“ треба да 

стоји „Мелентија“. 

 

2.Ову исправку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број :011-1/2019-01/1 

 

Секретар 

Скупштине града Ваљева 

Ђорђе Павловић,с.р. 

 

 

 

 

_________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број Назив акта Страна 
   

 

17. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног 

предузећа «Топлана-Ваљево» за 2019.годину 
1 

18. Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција Јавног 

комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ из буџета града Ваљева за 

2019.годину 

1 

19. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Ваљева у 2019. години 
1 

20. Одлука о промени апропријације број:40-47/19-06 2 

21. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-24/2019-06 3 

22. Исправка Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту 

Дивчибаре 

3 
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